


196 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

koncepcja całości została gruntownie przemyślana, co pozwo-
li licznemu zespołowi autorów i redaktorów stworzyć całość 
zwartą  pod względem formalnym  i lokującą  ECD w ekskluzyw-
nym gronie znakomitych dzieł encyklopedycznych z zakresu hi-
storii. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w lekturze szeroko 
zakrojonego wykazu haseł (np. wśród arcybiskupstw obok pra-
skiego znajdujemy gnieźnieńskie, mogunckie, morawskie i oło-
munieckie), starannie — tak się wydaje — wyselekcjonowane-
go celem uniknięcia jakże często w takich sytuacjach spoty-
kanej przypadkowości. Należy sądzić,  że odpowiednie miejsce 
zajmą  np. stosunki czesko-litewskie a także polskie kontakty 
literackie (Kraszewski, Sienkiewicz itd.) Nie zapomniano o po-
wiązaniach  z pokrewnymi dyscyplinami, czego przykładem jest 
politologia. Uchylono rąbka  tajemnicy publikując  przykładowe 
hasła z poszczególnych kategorii (s. 179-477), zaczynając  od 
stosunków czesko-brytyjskich (20 s.) oraz dyplomacji czecho-
słowackiej (34 s.). Autorami wiodących  artykułów są  doświad-
czeni i znani badacze, ale też nie brak przedstawicieli młodsze-
go pokolenia. 

Opublikowanie (na niemal 500 stronach) założeń i prób-
nych wybranych haseł z jednej strony pozwoli zorganizo-
wać rzeczową  dyskusję celem udoskonalenia całościowej wer-
sji, z drugiej zaś zawczasu spopularyzuje ideę encyklopedii, 
stanowiącej  w swym założeniu wizytówkę współczesnej histo-
riografii  czeskiej. 

M.  K. 

Handbuch  der  Geschichte  Russlands,  Bd. 6, herausge-
geben von Klaus Zernack: Peter Hof fmann  (un-
ter Mitarbeit von Lothar K ö l m), Einführung  in Li-
teratur,  Quellen  und Hilfsmittel,  Anton Hiersemann, 
Stuttgart 2004, ss. XII, 340. 

Inicjatorom, redaktorom, wydawnictwu i autorom nie-
mieckiego „podręcznika" historii Rosji należy pogratulować 
konsekwencji i odpowiedzialności naukowej. Do podręcznika 
zaczęto się przygotowywać w latach sześćdziesiątych  XX w., 
konkretny plan ogłoszono w 1974 r., a począwszy  od 1976 r., 
przez cały czas w zasłużonej stuttgarckiej oficynie  Hierseman-
na, ukazywały się, nie bez krótszych i dłuższych przestojów, ko-
lejne zeszyty (Lieferungen).  Handbuch  został zaplanowany na 
trzy tomy, z których każdy ze względu na objętość musiał zo-
stać podzielony na dwie części (Halbbände).  Pierwszy tom, 
pod redakcją  Manfreda  Hellmanna, ukończony w 1989 r., objął 
okres od początków  i państwa kijowskiego po rok 1613; tom II, 
pod redakcją  Klausa Zernacka, ukończony w 2001 r., okres od 
1613 do 1856 r.; tom III, pod redakcją  Gottfrieda  Schramma, 
został ukończony w 1992 r. i objął  okres od 1856 do 1945 r. 
W roku 2002 jako tom IV został opublikowany (przygoto-
wany przez Lothara Kölma i Christopha Schrödera, redaktor: 
K. Zernack), indeks do trzech pierwszych tomów. Ze wzglę-
du na upływ kolejnego półwiecza, a także na przypadający  na 
rok 1991 kres istnienia Związku  Radzieckiego, podjęto decyzję 
przygotowania V tomu, obejmującego  okres od 1945 do 1991 r. 

Redakcję tomu powierzono Stefanowi  Plaggenborgowi. Pier-
wszy, podwójny zeszyt ukazał się w 2001 r., a już w dwa lata 
później liczący  niewiele mniej niż 1300 stron druku tom został 
ukończony. 

Ukazanie się wymienionego w nagłówku tomu VI, stano-
wiącego  „wprowadzenie do literatury, źródeł i pomocy nauko-
wych" do historii Rosji stanowi miłą  niespodziankę, a zarazem 
wzór, który warto by zastosować przy podobnych publikacjach. 
Wprawdzie poszczególne tomy zostały zaopatrzone w podsta-
wowe, nawet stosunkowo dość obszerne, wstępy źródłoznaw-
czo-literaturoznawcze, ale w ujęciu chronologicznym niespo-
sób było wielu zagadnień przedstawić w odpowiednim kontek-
ście i w dłuższych sekwencjach czasowych. Kwestie heurystycz-
ne w przypadku dziejów Rosji, jak nietrudno się domyślić, maą 
szczególne znaczenie. Autorzy wprowadzenia podzielili mate-
riał na 11 zasadniczych, wewnętrznie rozbudowanych rozdzia-
łów, w których (pomijam wstępy) przedstawili w kolejności: li-
teraturę ogólną  (encyklopedie, opracowania ogólne itp.); 
problemy w docieraniu do literatury przedmiotu (warunki pra-
cy w bibliotekach rosyjskich, bibliografie,  katalogi, informacja 
o nowościach); historiografię  dziejów Rosji — od historii histo-
riografii,  poprzez syntezy, po poszczególne działy historii: hi-
storia społeczna i gospodarcza (ze statystyką),  historia prawa, 
urzędów, nauki, szkolnictwa, kultury, literatury, muzyki i tea-
tru, sztuki i architektury, kościołów, wojskowości; źródła (źród-
łoznawstwo, edycje, praca w archiwach rosyjskich); biografi-
styka, terminologia pokrewieństwa, antroponimia i genealogia; 
chronologia i kalendarz; masy i wagi; monety i numizmatyka; 
symbole (sfragistyka,  heraldyka, falerystyka);  terytorium i lud-
ność (geo- i etnografia).  W charakterze ekskursu zamieszczo-
no stosunkowo obszerny wywód na temat przekładów i tek-
stów obcojęzycznych do historii Rosji. Całości dopełniają:  wy-
kaz stosowanych skrótów, krótki słowniczek wybranych rosyj-
skich terminów historycznych oraz trzy skorowidze: rzeczowy, 
pojęć geo-etnograficznych  i osób. 

Jak widać z powyższego przeglądu,  „Wprowadzenie" daje 
więcej niż można by się z góry spodziewać. Zamiast suchych 
zestawień bibliograficznych,  autorzy przedstawili zwartą,  lo-
gicznie skonstruowaną  narrację ciągłą,  nie cofając  się przed 
sądami  wartościującymi,  ale z zachowaniem pełnego obiekty-
wizmu. Na uwagę zasługuje zróżnicowany, krytyczny, lecz wol-
ny od uprzedzeń stosunek do dorobku nauki w okresie sowiec-
kim. Główny nacisk położony został na piśmiennictwo i źródła 
rosyjskie, kraje i narody żyjące  pod rosyjską  dominacją  zostały 
uwzględnione jedynie rudymentarnie, choć użytkownik na ogół 
znajdzie najważniejsze do nich odniesienia. Uwzględniony zo-
stał w pewnej mierze dorobek rosyjskiej nauki emigracyj-
nej, oraz nauki niemieckiej (także w byłej NRD), w skromniej-
szym zakresie również anglosaskiej. Wczytując  się w publikac-
ję, można dostrzec ogromną  dynamikę i różnorodność nauki 
historycznej w Rosji ostatnich kilkunastu lat, co nie może, no-
tabene, nie wywoływać raczej pesymistycznych refleksji  w na-
szym kraju, w sytuacji, gdy w wielu ośrodkach naukowych nie-
wątpliwy  jest regres naukowych kontaktów z Rosją. 

J.  S. 


